Por muito pouco você não está jogando Sphairistike, nome que o
major inglês Walter Wingfield insistia em usar para denominar o
esporte por
ele inventado e já com alguns adeptos em fins do século
XIX. Felizmente o nome não pegou.
Praticado há mais de um século, o Tênis tem, no Brasil,
perto de um milhão de pessoas, de todas as idades, que o
jogam com regularidade.
Muitos o jogam bem, muitos o jogam mal, muitos assistem aos
torneios com renovado prazer. Ao contrário de outros esportes, o
Tênis a cada dia ganha novos adeptos, novos admiradores.
O Tênis é realmente fascinante. Muito charme, elegância e
movimentos harmoniosos associados a vigor físico e apurado
estado atlético.
Tênis – Jogando Melhor é um livro escrito para todos aqueles que
estão descobrindo este esporte , o praticam com frequência ou sentem
saudade toda vez que abrem o armário e, no canto , vêem a raquete companheira de tantos momentos agradáveis.
O professor Mauro Siqueira, nos últimos 20 anos, dedicou mais
de 30. 000 horas ao ensino e ao aprimoramento de tenistas em
vários níveis. Esta observação continuada serviu de base para a
formulação deste livro. Em linguagem simples e com a ajuda de
mais 80 ilustrações, o autor nos passa informações que serão de
grande valia aos que iniciam-se no esporte, mas surpreenderão
certamente muitos tenistas que já alcançaram boa performance.
__________
...Tênis, Jogando Melhor virá a ser de grande valia a
todos os praticantes do Tênis.
Parabenizo-o pelo excelente trabalho.

Walmor Elias

Presidente Confederação Brasileira de Tênis

O

golfe e o tênis são os dois esportes sobre os quais há mais

livros publicados no mundo inteiro. Conclusão de um estudioso do
assunto: quanto menor a bola, maior a bibliografia... Eu, por mim,
confesso que não conheço nada de golfe mas por muito amar o tênis
compreendo perfeitamente a necessidade da teoria do jogo na
formação de um tenista, seja ele amador ou profissional. Esporte de
espantosa precisão técnica e, baseado em gestos tão anti-naturais, o
tênis nunca será praticado direito sem a assistência de um instrutor
devotado à dupla tarefa de ensinar a teoria e a prática do jogo. Daí a
importância que merece de nós amigos do esporte um livro como este
do professor Mauro Siqueira que transmite, em palavras claras, uma
bela experiência profissional de cerca de 20 anos de quadra e raquete.
A obra traz ilustrações que tornam ainda mais precisas as “dicas”
deste verdadeiro compêndio que, com propriedade, Mauro Siqueira
intitulou: “Tênis: jogando melhor”.
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INTRODUÇÃO
O jogo de tênis – hoje um dos mais populares do
mundo – tem uma marcação de pontos muito peculiar e até
mesmo bizarra. Aliás, as particularidades desse jogo não param
aí: a quadra onde é jogado tem medidas especialíssimas,
chegando a minúcias de milímetros. Os “corredores” laterais
para os jogos de duplas, por exemplo, têm rigorosamente 137
centímetros de largura e a distância entre a linha de fundo da
quadra e a linha de saque é de 548 centímetros e 5 milímetros.
A quadra, inicialmente, era apenas de grama rente ao
chão, de corte muito curto; mais tarde surgiu o quadrilátero
pavimentado com pó de tijolo e, mais recentemente, a grama
sintética e várias argamassas asfálticas que fazem a bola correr
mais rapidamente; daí serem classificadas de fast-tennis (tênis
rápido).
Uma partida é dividida em sets e cada set em 6
games; a contagem é de 15 a favor para o jogador que fizer o
primeiro ponto; o segundo ponto vale 30 e o terceiro, 40. O
quarto ponto ganho vence o game. Porém, se cada um dos
jogadores ganhou 3 pontos (40x40), o ponto seguinte dá ao
ganhador a vantagem e ele só vence o game com um segundo
ponto consecutivo. Se o jogador que detém a vantagem perder o
ponto o escore volta a 40x40 (diz-se iguais em 40). O jogador
que fizer seis games vence o set com uma diferença de, no
mínimo, 2 games.
Estas são as generalidades do jogo. Ao longo deste
trabalho, que pretendi fazer o mais completo em termos de
informação, todas as outras particularidades desse jogo
fascinante serão abordadas. Em algumas ocasiões, ou em
algumas passagens, o leitor poderá julgar que o texto é ocioso,
mas é preciso considerar que o livro também se destina a
iniciantes ou simplesmente aficionados que gostariam de
entender a mecânica, aparentemente confusa, do lawn-tennis.
Por enquanto (apenas por enquanto) o serviço é meu.

M.S.

CAPÍTULO 1
A ORIGEM DO JOGO

Você já deve ter se perguntado o porquê da contagem
no tênis ser 15, 30, 40 (e não 45) e mais um ponto que não
tem número correspondente para se fazer um game, ou um
a zero. A resposta está num jogo francês, muito em voga
nos séculos XII a XVI, o jeu-de-paume.
O “jogo da palma”, como poderíamos traduzir
literalmente, era chamado assim por motivos óbvios. Os
participantes usavam a palma da mão para bater na bola,
jogando numa quadra de certa forma semelhante às atuais
de tênis, apenas de dimensões bem maiores.

A bola usada nesse jogo era feita de cortiça e forrada
de flanela, pesando 18g (as que se usam para jogar tênis
pesam 60g) e era batida com a palma da mão, devendo
transpor uma corda no meio da quadra e, ao cair no campo
adversário, um dos jogadores deveria devolvê-la pelo
mesmo processo até que uma das equipes cometesse falta,
que eram as seguintes:
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a bola cair fora dos limites do retângulo do jogo;
a bola cair antes da corda, ou sobre ela;
a bola ser tocada por dois jogadores da mesma
equipe;
a bola tocar o corpo do jogador.

O jeu-de-paume, como você pode ver no desenho da
quadra, era praticado com seis jogadores de cada lado para
cobrir quarenta metros de quadra, e o saque era dado a 19
metros da corda do meio. Nesse jogo, que também era
conhecido como longue-paume (longue = comprido), o
sacador, quando marcava um ponto, avançava 15 pés para
dar o saque seguinte. No segundo ponto, avançava mais 15
- total 30 pés - e idem para o terceiro, o que levava o
jogador a sacar muito perto da corda, pois 45 pés é igual a
13,716 metros. Como então a vantagem do sacador fosse
muito grande, modificou-se a regra, dando ao terceiro
ponto ganho o direito de avançar somente 10 pés,
totalizando 40 pés com o terceiro ponto. Da mesma
forma, as vantagens foram estabelecidas para diminuir o
favoritismo do sacador. As partidas eram jogadas em
melhor de 11 jogos, saindo vencedora a equipe que fizesse
os primeiros 6 jogos.
Uma outra singularidade do jeu-de-paume é que os
franceses, antes de sacar, diziam alto a palavra tenez, que
poderíamos traduzir como: pegue! olhe! segure! Note a
semelhança, gráfica e sonora, entre as palavras tenez e
tennis. Acredita-se ser essa a origem do nome do jogo,
assim como os 15, 30 e 40 pés que se avançavam após o
primeiro saque originaram a contagem.
O jeu-de-paume, que normalmente era jogado em rua
das cidades, acabou dando lugar ao court-paume, uma
versão mais curta e em recinto fechado:
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QUADRA DE COURT_PAUME
VISÃO SUPERIOR

QUADRA DE ROYAL TENNIS
VISÃO LATERAL
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